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  ی آارگریالملل نيون بي به فدراسیرانين ا والئگزارش مس
  

              م مهرماه هشتاد و ششدو     بيست                                                                                   یامير گودرز

   

م آردند  ران شدند، اعالينكه هفته گذشته وارد اي پس از ایدو نفر از مدافعان حقوق آارگران اندونز :یاعتماد مل

ا قات ب  مالیآنها برا. اند ن آشور سفر آردهي ا  به ی شرآت واحد اتوبوسران یت آارگران زندانيوضع ی بررسیبرا  

  ن والئمس .ر آار هم رفتندي به در خانه وزی زدند و حتین آار به هر در مسووال ITUC و ITF   پس از اينکه به در

خواهنديران باز ا ه بهيپا ات بلنديك هي با یزود  به قاطعانه گفتند گشتند آه باز خود ی به آشورحالدر ،بسته خوردند  

.گشت      

 آارگران را به آشورمان آشاند و از یون جهانين فدراس  بود آه مسووالیزين چيتر  مهم"منصور اسانلو"موضوع 

 ین آارگر از فعاال(اسانلو . ت دادي آارگران حمل و نقل به آنها ماموریون جهانيرآل فدراسيد آرافت و دبيوي دیسو

ها از او  تا مدتر شد و ياده شدن از اتوبوس دستگيش پس از پيچند ماه پ)  تهران و حومهیشرآت واحد اتوبوسران

در حال. اند  شده یبا و ) ینيآاب(قات  ك بار موفق به مالي مستمر تنها  یها یريگي با وجود پی و خانواده.  نبودیخبر  

 . م شده استي تفهی به ویدي چشم دارد و پس از بازداشت، اتهامات جدیماريشود اسانلو ب یحاضر گفته م  

 از ی همدردی از آارگران شرآت واحد برایتعداد) ٢٠٠٧ آگوست ٩ (یرن مدت، هجدهم مردادماه سال جاياپس از

د آه ي نكشیطول. ر و به زندان منتقل شدندي نفر از آنها دستگ٨در بدو ورود .  رفتندیاسانلو به خانه وخانواده منصور

 یها یريگيپ. برد ی م هنوز در بازداشت به سرین آارگر  از فعاالیم مدديشده آزاد شدند اما ابراه  آارگر بازداشت٦

ن  والئش رفت آه مسي پيیتا جاآار صورت گرفت ویت مددي روشن شدن وضعی براین آارگر  فعاالیسو ازیاديز

یالملل ني بی آارگریها هياتحاد ( ITF ITUC  وه آارگران حمل و نقليون اتحاديفدراس   آزادیها هيون اتحاديآنفدراس( 

ن والئمس يد  عایا جهي نت ن نشستيا از.  آردند قات  مالیاندونز در ران ير ايسف  با   موضوع نياسر  بریاندونزدر  

سوآور .  بردارندی مطبوع خود قدمیها هي اهداف اتحادیراستا ران دريم گرفتند با سفر به اي نشد و آنها تصمیآارگر

ITF    ه آنند  اهنگول همئمس  (یفا روستنديو حن )  ی در اندونزی آارگر یها هيون اتحادي آنفدراس سيرئ (سارتو 

ران شدند و به گفته خود يست وارد ايران به عنوان توريا دری به موضوع آارگران زندانیدگي رسیبرا) یاندونزدر 

ار خسته شدند و آار يروزه خود بس  پس از سفر چندیسارتو و روستند.  برخوردند یزا به مشكل جدي گرفتن ویبرا

ن خود يش از پرواز به سرزمي پیآنها ساعت. آمدند ی هم ناراحت به نظر نمن حال چندانيش نبردند با اي هم از پیاديز

ه شرآت واحد ي اتحادیاعضاازت دو نفري وضعی بررسیگفتند برا.  آه از ذهن به زبانم آمد پاسخ دادندیبه هر سوال

ت سفر به  ره مشكالدربا  یروستند.  آاری سازمان جهان٨٧نامه    مقاولهی اجرایريگي پ نيو همچن اند  ران آمدهيا به   

نامهتدعو واحد  و از سنديکایاموريت م  ITF و ITUC   ما از. زا ندادندين بود آه به ما ويمشكل اول ا  ":ايران گفت 

 و سارتو ".رانيم به اييايست بيم به عنوان توري مجبور شدیم ولياوري دربیم باشك بازيم قايخواست ینم. ميداشترسمی 
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ن را  والئمس ازیكيآم  م تا دستي زدیدربه هر ": ح داديران توضي ا  سفرش به ی دستاوردهامورد در او. آردد ييتا

م ي و خواست مير آار را زديم در خانه وزيما روز چهارشنبه رفت. نشدندن آاريبه ا چكدام حاضري هی ول مي آنقات مال

چكس يه... آل و ران ير، مدي وز نانمعاو. ميديشن  ی باز هم جواب منف ی ما روشن آند ولی از ابهامات را برایليخ

 یقات ن لحظه مالي تا ایول م يم آرد  وزارت خارجه اعال الملل ني درخواست خود را به روابط بیحت. جوابمان را نداد

رسفدرآجا معلوم از: دم ي پرس"ميكنيمران سفريهم به اباز ":پاسخ به سوال من، گفت دری وی وقت".انجام نشده است  

ITUC و ITF خواهيم داد گزارش      اين اتفاق را به:جواب داد ید؟ روستنديرو نشو  روبهیت  مشكالني با چنیبعد 

  .سطح باال با مقامات ايران حل کنندتا مشکالت را در 

 به یطور جد ها به یم باشك بازين قايم آرد و بدون ايران سفر خواهي به ایا هيات بلندپايگر با هيمطمئنا بار د

 همكارش در پاسخ به سوال آه در یها ان حرفيسارتو پس از پا> .م پرداختيران خواهيموضوعات آارگران ا

 در حال توسعه، در یتنها در آشورها بله، نه" : رو هستند، گفت  روبهیت ن مشكاليگر هم آارگران با چني دیآشورها

 ی صنفیها ل است آه خواستهين دلي دارند؛ مثل ژاپن، به همیت ن مشكاليافته هم آارگران چني  توسعهیآشورها

 است مانند یبا و ثروتمنديران آه آشور زيا. رديگ ی گوناگون شكل میها آارگران در همه آشورها به صورت

 راه برطرف شدن ی سارتو و روستند".اند ت  مشكالی دارد آه دچار برخیا آارگراني دنی از آشورهایاريبس

دن به حقوق ي رسیش برا دانند و تال ی میالملل ني بیها هيوستن به اتحاديه و پيل اتحاديگران را تشكت آار مشكال

: وگو بپرسم ان گفتي خود تكرار آردند آه باعث شد در پایها ن موضوعات را در حرفيقدر ا آن.  خود آنهایصنف

 را مطرح یموضوع مهم" : فت و گفت گریشي در پاسخ دادن از دوست خود پیروستند! " آار آند؟یپس آارگر آ"

د يگر جامعه باين راه اقشار ديدر ا. دن به حقوق خود باشدياش دنبال رس تواند همه ید آار آند و نميآارگر با. ديآرد

ن مدافعان حقوق آارگران پس از مسافرت چندروزه خود، عصر چهارشنبه هفته گذشته پس ازي ا"... آنندیارياو را   

ده بودند،ش دوارتري ام یا آارگر آه ذره ها   و با ده ش گرفتنديرا پ شان  وطن  راه ی و مدد ه اسانلوبا خانواد قات  مال   

. آردندیخداحافظ  

 
ده بوديفا یها ب يیايقات با اندونز مال  

 

 یدمدافع اسانلو و مد ی ه داشته باشند، از وآالي ن آار آشورمان گال ش از آنكه از مسووالي بیالملل ني بیمقامات آارگر

 در يی موال.  نشدند"سارتو" و "یروستند"قات با   حاضر به مال"ديز خورشيپرو" و "يی وسف موالي". ناراحت بودند

اگر فردا مقامات . ميوگو آن م با آنها گفتي نداشتند آه ما بخواهیآنها سمت":  گفتیم خود به اعتماد ملين تصميمورد ا

ادآور شدم آه ي یمدافع اسانلو و مدد لي آه به وآی هنگام"..م؟ييه بگود، چيقات آرد  مالی بپرسند با چه مجوزيیقضا

 است آه یدر قانون صاحب سمت آس":  پاسخ دادیت داشتند، وي آارگران ماموریالملل نيون بيآنها از طرف فدراس

همانان ي با مقات  مالی را براین پرونده شروطيمدافع ا ی  وآاليی گو". در پرونده باشدیريگيمجاز به مداخله و پ

ك يقات در  رفتند آه ماليپذ یاگر آنها م": ن موضوع آردي به ایا  اشاره"يی موال"ن آرده بودند و يي تعيیاياندونز

 "يی موال" ". نبودیرفتني از نظر ما پذیدار خصوصيم؛ اما دي نداشتیرد، ما مخالفتي صورت بگیآنفرانس مطبوعات



 

 3

ن سوال آه ي در پاسخ به ای و".ا نهي دارد یها منع قات گونه مال نيه آه اصراحتًا قانون مشخص نكرد": ن گفتيهمچن

جه يم آه نتيآرد یاگر فكر م. وجه چينه، به ه ":  گفت" د باشد؟ين پرونده مفيتوانست در روند ا یقات م ن ماليا ايآ"

 نبودند آه یگاهيها در جاآن. دادم ی را از دست نمین فرصتيل آند، چنينم را تسه  موآالی داشته باشد و آزادیمثبت

مدافع  لي به گفته وآ". را آرام آنندین آارگر ان و فعاالي خانواده زندانیرگذار باشند و فقط توانستند آميبتوانند تاث

 ی  داشته باشند بدون هماهنگ شدن با وآالیرگذاري تاثی برایتين افراد ظرفي شرآت واحد، اگر ایآارگران زندان

د در ي دارد آه بایگريت ديمدافع مسوول لياو معتقد است وآ.  آنندینقش خودشان را بازتوانند  یپرونده هم م

ح آرد آه با ي تشرین خود را در حال ت پرونده موآالي در ادامه، وضع"يی موال". بند باشديچارچوب قانون به آن پا

 یقات مقدماتي در مرحله تحقيیاسانلو از نظر مقامات قضا":  خبر نداشتیفرخواست، از اتهام مدديوجود صدور آ

ن به يگرم با قرار بازداشت در زندان اويز مانند موآل دي نیمدد.  به پرونده او ندارمیل دسترسين دلياست و به هم

از ": ، گفتیاو در پاسخ به اتهام مدد. به دادگاه است  ارجاع  فرخواست آمادهياش با صدور آ برد؛ اما پرونده یمسر  

."د فردا در دادگاه باخبر شومي ندارم، شایچ خبرياتهام موآلم ه  
 
 
 
 

سايت اعتماد -یگودرز ريام  

٢٢/٧/١٣٨۶  


